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ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 ΘΕΜΑ :  «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αυτόματων συρόμενων θυρών στις 
Αίθουσες των δύο Αξονικών Τομογράφων στον 1ο όροφο του Κτηρίου Α» 

 

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση 

δύο αυτόματων συρόμενων θυρών στις Αίθουσες των δύο Αξονικών Τομογράφων στον 1ο 

όροφο του Κτηρίου Α του Νοσοκομείου. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των θυρών είναι οι εξής : 

Το θυρόφυλλο (πάχος 47 mm) θα κινείται οριζόντια και όταν πλησιάζει το κλείσιμο, 

αυτόματα χαμηλώνει και εφάπτεται στο δάπεδο και την κάσα, εξασφαλίζοντας έτσι 

ερμητική σφράγιση μέσω της συμπίεσης ειδικών ελαστικών ταινιών στεγανοποίησης στις 

τέσσερις πλευρές του θυρόφυλλου.  

Ο αυτοματισμός θα είναι εξοπλισμένος με ειδικό λογισμικό για την ορθή λειτουργία 

κατά το χαμήλωμα και τη μετατόπιση κατά το κλείσιμο της πόρτας σε επίπεδο ισχύος και 

ταχύτητας.  

Το θυρόφυλλο θα φέρει τελείωμα με αντιμικροβιακό φύλλο HPL χρώματος κωδικού 

ΑΒΕΤ 1813 ή παρόμοιου και γέμισμα με διάτρητη μοριοσανίδα.  

Θα φέρει επίσης ακτινοπροστασία 2 mm μόλυβδου η οποία θα καλύπτει το σύνολο 

του ανοίγματος κτίστη χωρίς απώλειες ακτινοβολίας.  
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Περιλαμβάνει κατάλληλα σταθερά πόμολα - χειρολαβές και στις δυο πλευρές του 

θυρόφυλλου και ανοξείδωτη φάσα προστασίας πλάτους 20 cm.  

Περιλαμβάνονται μπουτόν αγκώνα εσωτερικά και εξωτερικά, αισθητήρες ασφαλείας 

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ16005 καθώς και πάνελ προγραμματισμού 

λειτουργίας.  

Θα υπάρχει δυνατότητας σύνδεσης στο σύστημα πυρασφάλειας, ενώ θα διαθέτει 

λειτουργία ασφαλείας και κλειδώματος κατά την οποία θα αποτρέπει την εκπομπή ακτινών 

Χ εντός της αίθουσας όταν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη θέση πέραν της κλειστής. 

 Διαστάσεις ανοίγματος κτίστη  

 1690 x 2110 mm   Χ1   και  

 1180 x 2110 mm   Χ1 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

διαπίστευσης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 , ISO 140001:2015 και ISO 45001:2018 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Δευτέρα 

06.02.2023, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
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                                                               O  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

 

       Τριανταφυλλίδης  Γεώργιος 

 

 

 


